Nyhedsbrev Virklund børnehave, december 2014
Tanker om 2014.
2014 har været et godt og spændende år på flere fronter. Som ny leder er jeg
taknemlig for den åbne og positive modtagelse jeg har modtaget i Virklund
børnehave. Det har været et interessant og lærerigt år for mig som leder i forhold til
at lære om Virklund børnehaves historie, traditioner og kultur. Derudover har det
været mig en glæde at møde en engageret forældregruppe og ikke mindst
personalegruppe, hvor der er god stemning, samt lyst og motivation til udvikling af
Virklund børnehave til gavn for vores børn.
Jeg er godt klar over, at det kræver noget, at få en ny leder (igen igen) med nye
perspektiver på tingene. Men jeg synes personalet har klaret det super flot. Jeg
oplever en personalegruppe der ikke er bange for, at tænke nye tanker og som er
åbne for nye vinkler omkring vores pædagogik, struktur, samarbejde mv.
Når jeg ser tilbage på det forgangne år, har vi som personalegruppe nået meget og
haft gang i mange processer.
Omkring de fysiske rammer, har vi på legepladsen fået nyt klatrestativ, renoveret den
store sandkasse og legehusene. Indenfor har vi fået malet døre, rum og
indgangspartier, samt fået indrettet vores pædagogiske værksted, dukkekrog, atelier
og fællesrummet. Jeg er godt klar over at vi endnu ikke er helt i mål, men jeg tænker
det er små detaljer vi mangler. Fremadrettet vil vi have et ekstra fokus på det
æstetiske, således at vores hus opleves personligt og hyggeligt at komme i.
2014 har også været året, hvor vi har haft flere personaler på kursus i fri for mobberi.
Målet med at arbejde med ”fri for mobberi” er ikke at vi som voksne bliver bedre til at
løse konflikter, men at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem,
som er præget af gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden. Vi
oplever som personale, at børnene viser en større forståelse og empati, samt at de er
blevet bedre til at bruge sproget i konfliktsituationer. Forældredelen er et vigtigt
element i dette forløb og jeg vil gerne i den forbindelse takke for den gode opbakning
til vores forældremøde i september. Min oplevelse var, at der blev taget nogle gode
snakke i grupperne om de forskellige dilemmaer som var stillet op. Derudover
oplevede jeg en super god stemning, hvor der også var plads til at lære de øvrige
forældre at kende. På selv samme møde var der beretninger fra Aktivitetsudvalget og
bestyrelsen. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til de forældre som ofrer
tid og energi på at støtte op Virklund børnehave
I 2014 har vi foretaget en større strukturændring. Vi er stadig i gang med at finpudse
vores nye struktur, som naturligvis stadig vil kræve noget arbejde af os. Det er
normalt, at en større strukturændring tager tid at implementere.
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2015.
Der er pt et stigende børnetal i Virklund. Det betyder, at der er ved at være et stort
pres på mht. dagplejen, vuggestuen i Troldehøjen, samt børnehaverne – heriblandt
Virklund børnehave. Dette er selvfølgelig positivt, men det giver samtidigt nogle
udfordringer som skal løses nu og her. I Troldehøjen skal de tage 6 ekstra
vuggestuebørn ind, hvilket betyder at de når deres makskapacitet. Det betyder, at der
kommer et ekstra pres på Virklund børnehave på børnehavedelen. Pr 1. januar er vi
24 børn hos henholdsvis Skyerne og Månerne. Derudover kommer der 4-5 nye børn pr
1. februar. Dette giver os en udfordring mht. garderobepladser som vi er i fuld gang
med at løse. Derudover er vi i gang med at se på, hvorledes vi sikre, at børnene
stadig oplever en rolig og tryg start på dagen, nogle rammer der tilbyder ro til
fordybelse, samt voksne der ser det enkelte barn – på trods af stigende børnetal. Vi er
som sagt i fuld gang med at løse opgaverne omkring dette og vi melder selvfølgelig
eventuelle tiltag ud til Jer forældre.
Medhjælpere på uddannelse.
I uge 2 og 3, skal Hanne og Connie på kursus i mediepædagogik og i
teamsamarbejde. Conny som var rotationsvikar for Dorte kommer på Månestuen og
hos Stjernerne kommer der en rotationsvikar som hedder Katharina.
Day Care.
Vi synes, at vores nye system har fået en god start. Er der forældre som synes det er
svært eller har brug for hjælp kan I kontakte personalet. Vi vil gerne minde om, at det
stadig er vigtigt, at I som forældre kommer og siger god morgen og farvel når I
henter jeres barn. Day Care er et administrativt system og vi har som personale brug
for at I henvender jer når I kommer og går, så vi kan få sagt ordentligt god morgen
og farvel. Som I har set nu, vil nyhedsbreve og andre informationer fremadrettet
komme via Day Care, så det er vigtigt, at I sørger for at holde jeres E-mail adresser
og øvrige stamoplysninger opdateret via Day Care home.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Personalet i Virklund børnehave

